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Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsö (SR 1), Östhammar, kl. 08.30 – 11.35 

 
Beslutande Enligt närvarolista 

Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef 
Per-Åke Berg, nämndsekreterare 
Lennart Owenius (M), oppositionsråd, § 37  

 
Utses att justera Christer Lindström (M) 
Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, 2015-05-07 
  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 36-38 
 Per-Åke Berg  

 
 Ordförande ……………………………………………..  
 Roger Lamell (S)  

 
 Justerande ……………………………………………..  
 Christer Lindström (M)  

 
 ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Barn- och utbildningsnämnden 

 
Sammanträdesdatum 2015-04-21 
Datum för  
anslags uppsättande 2015-05-07 anslags nedtagande 2015-05-29 
Förvaringsplats  
för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Per-Åke Berg  

 Utdragsbestyrkande 
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§ 36 
 
Tillkommande ärenden    
 

- Kurs- och konferensinbjudningar 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 37 Dnr 2014BUN088 Dpl 611 
 
Frösåkersskolan     
 
Diskussion om Frösåkersskolan. 
 
Förslag 
 
Barbro E Andersson (S) föreslår att arbetsutskottet får i uppdrag att föreslå den orga-
nisatoriskt och pedagogiskt bästa lösningen för elever inom nya Frösåkersskolans 
upptagningsområde. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att barn- och utbildnings-
nämnden beslutar att bifalla detsamma. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-10-23 
 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till arbetsutskottet att föreslå den organisato-
riskt och pedagogiskt bästa lösningen för elever inom nya Frösåkersskolans upptag-
ningsområde. 
_____ 
 
Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef, presenterar fyra förslag avseende Fröså-
kersskolan. Förslagen presenteras översiktligt enligt följande:  

 Utdragsbestyrkande 
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Förslag Åtgärd Antal elever Konsekvens 
Förslag 1 Frösåkersskolan 

- Ny skola 
 
Edsskolan  måste  
byggas ut/om. 
 

Frösåkersskolan  
(åk 4-9), 650 elever. 
Edsskolan 
(åk F-3), 350 elever. 

Öregrunds skola blir 
en F-3 skola samt 
förskola. Frösåkers-
skolan får åk 4-9 
och Edsskolan F-3. 
Vi kliver ur Gräsö 
skola, Snesslinge 
skola samt Kristine- 
lundskolan. 
Kristinelundskolan 
skulle ev. kunna bli 
förskola. 
 

Förslag 2 Frösåkersskolan 
- Ny skola 
 
Kristinelundsskolan 
måste byggas ut/om. 

Frösåkersskolan  
(åk 7-9), 400 elever. 
Edsskolan 
(åk 4-6), 250 elever. 
Kristinelundsskolan 
(åk F-3), 350 elever. 

Öregrunds skola blir 
en F-3skola samt 
förskola. 
Kristinelundsk. F-3. 
Edsskolan 4-6. 
Frösåkerssk. 7-9. 
Vi kliver ur Gräsö 
skola och Snesslinge 
skola. 
 

Förslag 3 Frösåkersskolan 
- Ny skola 

Frösåkersskolan  
(åk 4-9), 650 elever. 
Edsskolan 
(åk F-3), 200 elever. 
Kristinelundsskolan 
(åk F-3), 150 elever. 

Öregrunds skola blir 
en F-3skola samt 
förskola. 
Kristinelundsk. F-3. 
Edsskolan F-3. 
Frösåkerssk. 4-9. 
Vi kliver ur Gräsö 
skola och Snesslinge 
skola. 
 

Förslag 4 Frösåkersskolan  
- Rustas 

Ingen förändring. Ingen förändring. 

 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att barn- och utbildnings-
nämnden förordar förslag 3. 
 
Reservationer 
 
Kerstin Dreborg (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 2014-11-13 
 
Barn- och utbildningsnämnden förordar förslag 3, vilket innebär att en ny Frösåkers-
skola byggs för årskurs 4-9 med plats för 650 elever. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämnden diskuterar Frösåkersskolan och hur arbetet ska 
fortsätta efter kvalitetsdialogen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-03-17 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i uppdrag att 
göra en grundlig utredning av de fyra förslagen som presenterades vid nämndens 
sammanträde 2014-11-13 och vid behov ta fram nya förslag. De synpunkter som 
framkommit i kvalitetsdialogerna utgör ett viktigt underlag i det fortsatta utred-
ningsarbetet. 
 
Utredningen ska innehålla en konsekvensanalys och viktiga delar är: 
 

− pedagogiska aspekter 
− organisatoriska aspekter 
− ekonomiska aspekter 

 
Barnperspektivet ska tydligt lyftas fram i utredningen. Utredningen presenteras 
för barn- och utbildningsnämnden senast vid sammanträdet  
2015-06-11. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-04-21 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
_____ 
 
Föreligger förslag till inriktningsbeslut daterat 2015-04-20 (bilaga 1). 
 
Yrkanden 
 
Irmeli Bellander (FP) yrkar för den samlade oppositionen följande: 
 

1. Det presenteras ett ordentligt beslutsunderlag till det liggande förslaget. 
2. Det utförs en förprojektering av en ny Frösåkersskola med alternativen 

att det byggs en 7-9 skola eller en 4-9 skola. Kostnaden för de olika al-
ternativen ska tydligt framgå för att tillgodose kommunallagens skrivelse 
om god ekonomisk hushållning. 

3. Frösåkersskolan byggs som en 7-9 skola, med en flexibel arkitektur som 
möjliggör en utbyggnad. Den ska från start inte projekteras som en 4-9 
skola. 

 Utdragsbestyrkande 
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4. I inriktningsbeslutet ska det anges vad som är tänkt med lokalytorna i 
Edsskolan och Kristinelunds skola där nästan hälften av eleverna ska 
flytta till en tänkt 4-9 skola. 

5. Att formuleringen ”under förutsättning att den kvalitet som styrdoku-
menten kräver kan hållas ” stryks. Detta då det kan sätta barn- och ut-
bildningsnämnden i en svår sits om ett flertal av skolorna i området och 
övriga kommunen får påpekanden vid Skolinspektionens besök alterna-
tivt att man under egenkontroll upptäcker brister i verksamheten. 

6. Skolskjuts ska ingå i det fria skolvalet. 
7. Barn- och utbildningsnämnden ska verka för att samtliga barn i verksam-

heten har en säker väg mellan skola och hem. 
 
Som en följd av ovanstående och avsaknad av möjlighet till en demokratisk pro-
cess yrkar oppositionen på återremiss av ärendet till arbetsutskottet. 
 
Linus Westin (S) yrkar för majoriteten att barn- och utbildningschefens förslag 
till inriktningsbeslutet återremiteras till arbetsutskottet. Barn- och utbildnings-
chefen får i uppdrag att presentera de organisatoriska, pedagogiska samt ekono-
miska konsekvenserna av det föreslagna inriktningsbeslutet. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på de två yrkandena och finner att barn- och ut-
bildningsnämnden bifaller yrkandet från Linus Westin (S). 
 
 
Tilläggsyrkande 
 
Linus Westin (S) yrkar för majoriteten att det utredningsuppdrag som barn- och 
utbildningsnämnden gav till barn- och utbildningschefen vid sammanträdet 
2015-03-18 upphävs. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att barn- och utbildnings-
nämnden beslutar att bifalla detsamma. 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-04-21 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera förslaget till in-
riktningsbeslut daterat 2015-04-20 till arbetsutskottet.  Barn- och utbild-
ningschefen får i uppdrag att presentera de organisatoriska, pedagogiska 
samt ekonomiska konsekvenserna av det föreslagna inriktningsbeslutet. 
 

 Utdragsbestyrkande 
 



 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2015-04-21 6 (6) 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att det utredningsuppdrag som 
barn- och utbildningsnämnden gav till barn- och utbildningschefen vid 
sammanträdet 2015-03-18 upphävs. 
_____ 
 
 
 
 
 
§ 38 
 
Kurs- och konferensinbjudningar    
 
Kurs- och konferensinbjudningar redovisas. 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-04-21 
 
Barn- och utbildningsnämnden erbjuder ledamöter och ersättare att delta i 
en utbildningsdag kring offentlighet och sekretess den 8 maj. 
_____ 
 
Mötet ajourneras för gruppmöten mellan klockan 9.00 – 10.00 och mellan 
klockan 10.20 – 11.20. 

 Utdragsbestyrkande 
 



Datum Sid 
2015-04-20 1 (1) 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Lisbeth Bodén 

Förslag till inriktningsbeslut avseende skolstrukturen i 
Östhammars- och Öregrundsområdet 

Utifrån de synpunkter som kommit in, både via medborgardialogen och på andra sätt, 
och i den diskussion som förts i arbetsutskottet 2015-04-09 kommer ett nytt 
inriktningsbeslut avseende skolstrukturförändringen att föreslås för barn- och 
utbildningsnämnden 2015-04-21. Följande inriktningsbeslut föreslås: 

 Frösåkersskolan 4-9 skola. Den nya skolan ska projekteras så att den även kan
klara ett ökat elevantal i framtiden.

 Kristinelundsskolan F-3 skola
 Edsskolan F-3 skola

I projekteringen av en ny Frösåkersskola behöver också Frösåkershallen byggas ut för 
att klara det elevantal som kommer att använda hallen.  

En översyn av hela skolupptagningsområdet kommer att göras. 

Barn- och utbildningsnämnden bör verka för att det byggs säkra gång- och cykelvägar 
till skolorna. Detta är viktigt att lyfta fram i den gång- och cykelvägsplan 2015-2020 
som är ute på samråd 1 april – 15 juni 2015. 

Inga andra förändringar i skolstrukturen i Östhammars- och Öregrundsområdet kommer 
att göras under innevarande mandatperiod, under förutsättning att den kvalitet som 
styrdokumenten kräver kan hållas. 

Om barn- och utbildningsnämnden vid sammanträdet 2015-04-21 fattar ett nytt 
inriktningsbeslut avseende skolstrukturen innebär detta samtidigt att beslutet, som barn- 
och utbildningsnämnden fattade 2015-03-17 (§ 33), om att ge barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att göra en grundlig utredning inte längre gäller. 
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